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Kraj: Czeska republika

Rok: 2017 r.

Tematy: świat cyfrowy, rzeczywistość wirtualna, cena popularności, 
bezpieczeństwo w sieci, cyberprzemoc, komentarze, gry komputerowe i 
uzależnienie od nich, seksting, molestowanie seksualne w sieci, krytyczne 
myślenie, odwaga w szukaniu pomocy. Także: zdrowie fizyczne i psychiczne 
w obszarze wyzwań internetowych (brak ruchu i snu, niezdrowe jedzenie, 
doświadczanie stresu, ciągły niepokój). Etykieta komunikacji online (zwłaszcza z 
nieznajomymi).  

Metoda pasuje do następujących przedmiotów: etyka, psychologia, godziny 
wychowawcze, pedagogika społeczna, informatyka.

Wielkość grupy – do 30 uczestników projekcji filmu.

Film przeznaczony jest dla uczniów klas 6-11.

Reżyser Kateřina Hager

Film porusza temat praw człowieka:  prawo do prywatności, prawo do swojego 
ciała, prawo do bycia zapomnianym (online), prawo do informacji i edukacji, 
ogólne prawa człowieka i dziecka. 

Cele obejrzenia filmu/zajęć

• Krytyczne podejście. Nauka bardziej krytycznego spojrzenia na cyfrowy świat  
i odpowiedzialnej oceny możliwości, jakie ze sobą niesie. Nauka krytycznej 
oceny kontaktów i nieznajomych w internecie. 

• Równowaga. Zrozumienie i ocena znaczenia równowagi aktywności w świecie 
rzeczywistym i wirtualnym. Świadomość wpływu na zdrowie fizyczne i 
psychiczne. 

• Moc jednego kliknięcia. Zachęcenie uczestników do zastanowienia się, jaką 
moc w internecie ma jedno kliknięcie.

• Pomoc. Zachęcenie do dyskusji o sposobach i miejscach, jak i gdzie szukać 
pomocy w obliczu wyzwań w wirtualnej przestrzeni oraz zachęcenie do 
korzystania z tej pomocy. Omówienie problematyki uzależnienia od internetu i 
przeciwdziałania cyberprzemocy. 

Czas zajęć – 2 godziny.
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PRZYGOTOWANIE 
SIĘ DO OBEJRZENIA 
FILMU

OMÓWIENIE FILMU I 
WRAŻEŃ 

W grupie ogólnej, siedząc 
w kręgu: dzielenie się 
osobistymi (lub znanymi) 
doświadczeniami, 
uczuciami i przemyśleniami 
życia cyfrowego, na 
podstawie treści Załącznika 
nr 1. (10 min.)

Uczniowie siedzą w 
grupach 4-5 osobowych 
i dyskutują w oparciu o 
pytania z Załącznika nr 2. 
(15 min.)

W drodze konsensusu w 
każdej grupie (w ciągu 5 
min.) przygotowywana 
jest lista rekomendacji dla 
przyszłych pokoleń. 
Grupy prezentują sobie 
nawzajem (np. prezentacje 
między 2-3 grupami) 
najważniejsze rzeczy 
związane z rekomendacjami 
(10 min.)

5min.

40min.

5min.

5min.

60min.

5min.

WSTĘP PRZED 
FILMEM 

PODSUMOWANIE 

Prowadzący zajęcia 
podsumowuje 
przemyślenia 
młodych ludzi, 
podkreślając cele 
projekcji filmu 
(patrz wyżej). 
Zainteresowani 
uczestnicy dyskusji 
wyrażają swoje 
końcowe refleksje.

PROJEKCJA FILMU

Czas trwania 
filmu – 52 min., po 
każdej części filmu 
należy przewidzieć 
3 minuty przerwy 
(17:20, 37:03, 52:07)

PRZERWA

Przygotowana 
przestrzeń dla 
uczestników, projektor, 
komputer, ekran. 
Wydrukuj wcześniej 
wszystkie 3 załączniki. 
Rozdaj załącznik nr 1 
każdemu uczestnikowi 
przed oglądaniem. 

 Podział na podstawie 
pytań z Załącznika nr 1 i 
odpowiedzi uczestników.

Dyskusje w grupach 
zgodnie z pytaniami z 
Załącznika nr 2.

Na zakończenie debaty 
sporządzona zostanie 
lista rekomendacji dla 
przyszłych pokoleń 
(Załącznik nr 3)

Dla uczestników został 
przygotowany i wysłany 
link do obejrzenia filmu, 
wszystkie 3 załączniki oraz 
link do wirtualnej platformy 
spotkań, gdzie cała grupa 
przed projekcją omówi 
przebieg zajęć i spotka się, aby 
podyskutować po projekcji. 

Cała dyskusja o filmie i 
wrażeniach odbywa się w 
ogólnej grupie. 

Podział na podstawie pytań z 
Załącznika nr 1 i odpowiedzi 
uczestników.

Dyskusja zgodnie z pytaniami 
z Załącznika nr 2. Uczestnicy 
dyskutują, podnosząc rękę 
i dzieląc się przemyśleniami 
lub pisząc w okienku 
konwersacyjnym. 

Aby aktywność była jeszcze 
bardziej interaktywna, można 
użyć platformy do głosowania 
grupowego, np. SLIDO, 
https://www.sli.do/

Tutaj możesz załadować 
kilka pytań z Załącznika nr 2 i 
przedstawić uczestnikom. 

Potrzebne jest 
wyjaśnienie 
uczestnikom, w jaki 
sposób odbędzie się 
projekcja. 

Komputer, łącze 
internetowe, gotowy 
do odtwarzania film, 
potrzebne kartki i 
długopisy. 

Potrzebne jest wyjaśnienie 
uczestnikom, w jaki 
sposób odbędzie się 
projekcja. Podczas zajęć 
zdalnych uczestnicy mogą 
obejrzeć film indywidualnie, 
bez przerw i wypełnić 
załącznik nr 1. Po projekcji 
uczestnicy omówią obejrzany 
film, na wirtualnym 
spotkaniu w uzgodnionym 
czasie.      

Prowadzący zajęcia 
podsumowuje przemyślenia 
młodych ludzi, podkreślając 
cele projekcji filmu (patrz 
wyżej). Zainteresowani 
uczestnicy dyskusji wyrażają 
swoje końcowe refleksje, 
które może przedstawić 
ustnie, w oknie czatu 
lub w określonym polu 
korespondencyjnym, np. 
używając https://www.sli.
do/

Komputer, łącze internetowe, 
potrzebne kartki i długopisy, 
gotowy do odtwarzania film 
(link do niego). Karta pracy 
przesłana uczestnikom, 
załącznik nr 1. Mogą ją 
wypełniać po wydrukowaniu 
lub odpowiedzieć na pytania 
na osobnej kartce.

Czas Zadanie Jakie środki są 
potrzebne?

Adaptacja metody w pracy 
zdalnej, wirtualnie 
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Uwagi dla nauczycieli, przygotowując się do oglądania filmu O czym jest film?

W filmie omawiane zagadnienia i kontekst

W miarę możliwości zaleca się przygotowanie przestrzeni do oglądania w taki 
sposób, aby po zakończeniu filmu uczestnicy mogli rozpocząć dyskusję w jednym 
dużym kręgu, a po przeglądzie fajnie byłoby mieć możliwość usiąść w grupach 4-5 
osobowych. 

Film omawia 3 historie, pierwsza trwa do 17:20 min., druga do 37:03 min., a 
trzecia do końca filmu 52:07 min. Po każdej historii przerwij oglądanie filmu 
na 3 minuty i zachęć uczestników, aby na rozdanych kartkach (Załącznik nr 1) 
zanotowali powstałe myśli, uczucia, pytania. 

Po obejrzeniu filmu, gdy cała grupa siedzi w kręgu i zaczyna dyskutować o filmie, 
warto zaopatrzyć się w piłeczkę - mówi ten, kto trzyma ją w ręku, uczestnik, który 
skończył wypowiedź, może rzucić ją innej osobie, wówczas mówić zaczyna osoba, 
która złapie piłeczkę - w taki sposób łatwiej jest mówić pojedynczo i wysłuchać 
innych. Możliwe jest również rzucanie kłębkiem nici, w którym to przypadku 
osoba, która się wypowiedziała, trzyma w dłoni część przeciągniętej do niego nici 
i rzuca kłębek dalej, najlepiej - w przeciwległym kierunku; w taki sposób pleciona 
jest „sieć”, którą trzymają wszyscy uczestnicy, co jest jednocześnie ilustracją 
omawianego tematu – internetowej „sieci”, w której wszyscy są połączeni.  

Większość dzieci uczy się dziś obsługi komputera wcześniej niż wiązanie butów 
czy jazda na rowerze. Na całym świecie dorasta nowe pokolenie dzieci, które 
spędzają więcej czasu w wirtualnym świecie niż na podwórkowym placu zabaw. 

Dokument „Children Online” ukazuje historie trójki młodych ludzi, których życie 
splecione jest z ekscytującym, ale bardzo ryzykownym światem internetu. To 
12-letni, utalentowany chłopak, Lukas, który całymi nocami przeżywa wzloty 
i upadki popularności na internetowej arenie sławy, gdzie pod pseudonimem 
Zachy publikuje tworzone przez siebie filmy, 13-letnim Oskar, pasjonat gier 
komputerowych, który potrafi grać przez wiele godzin bez przerwy, podjadając 
niezdrowe jedzenie i młoda dziewczyna Nikola, która tęskniąc za romantycznym 
związkiem, którym chwalą się jej rówieśniczki, staje się ofiarą molestowania 
seksualnego w internecie.

Ten film dokumentalny ukazuje wyjątkową atrakcyjność internetu dla młodzieży, 
a także zwraca uwagę na zagrożenia, które napotykamy w przestrzeni wirtualnej. 
Film można oglądać w całości lub w częściach – każda historia jest osobna, nie są 
powiązane ze sobą. 

GLOSARIUSZ 

Kim są vlogerzy, youtuberzy, influencerzy? „Vlogowanie” to tworzenie 
wideoblogów: filmowanie, montaż i publikowanie filmów w sieciach 
społecznościowych. Najczęściej wykorzystywaną w tym celu platformą 
internetową jest Youtube. Vloger ma własny kanał YouTube, na którym publikuje 
swoje nagrania, a jego obserwatorzy mogą subskrybować, obserwować, 
komentować i wchodzić w interakcje z innymi obserwującymi. Osoby, które 
publikują swoje treści w YouTube, nazywane są youtuberami. 

Vlogerzy, którzy mają dużą liczbę obserwujących, często są autorytetami 
nastolatków, wpływając na opinie i wybory swoich obserwatorów – co jeść, pić, 
jak się ubierać, jak wyglądać, co oglądać. Nazywa się ich „influencerami“, po 
polsku - opiniotwórcami. Popularni vlogerzy zarabiają na vlogowaniu reklamując 
towary, usługi itp. 
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KILKA FAKTÓW: 

• Według niemieckiego portalu statystycznego Statista: wartość rynkowa 
influencerów w 2021 roku wyniosła około 13,8 miliarda euro. Jednak czynnik 
szczęścia jest kluczowym czynnikiem decydującym o popularności influencera. 
Możliwe są również problemy ze zdrowiem psychicznym spowodowane 
długotrwałą obecnością w internecie.

• Wśród 5 najbardziej popularnych dzieci-influencerów w YouTube prawie 
40 procent filmów dotyczy jedzenia i picia, z czego 90 procent reklamuje 
niezdrową żywność i napoje, a wspierane  jest to przez marki. Spośród 418 
filmów przeanalizowanych w badaniu, 179 dotyczyło jedzenia i picia i miało 
ponad 1 miliard wyświetleń.

• Reklamodawcy wykorzystują fakt, że dzieci w wieku 8 lat i młodsze nie 
odróżniają jeszcze treści reklamowych od rzeczywistości i spędzają co najmniej 
godzinę dziennie oglądając filmy w sieci.  

• Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród ponad 800 nastolatków 
w wieku 13-18 lat, 77 procent z nich otrzymuje informacje z mediów 
społecznościowych. 39 procent ankietowanych przyznało, że często otrzymuje 
nowe informacje od celebrytów, influencerów lub innych osób publicznych.

• W latach 2017-2020 odsetek nastolatków korzystających z YouTube i 
Instagrama jako głównych źródeł informacji znacznie wzrósł: YouTube jako 
źródło informacji wzrosło z 27 do 44 procent, a Instagram - od 22 do 32 
procent. 

• 30 procent nastolatków twierdzi, że zwraca „bardzo mało uwagi” na źródło 
informacji, które otrzymuje w mediach społecznościowych.

Pod względem przychodów w 2020 roku możemy wymienić pięć największych 
rynków gier na świecie: Chiny, Stany Zjednoczone, Japonia, Korea i Niemcy. Rynek 
gier rósł szczególnie szybko podczas pandemii i nadal rośnie.  

Tymczasem w 2019 r. chiński rząd ograniczył czas grania młodszym internautom 
do 1,5 godziny dziennie, i do 3 godz. w weekendy. Miesięczne kwoty, jakie młodsi 
gracze mogą wydawać na wirtualne przedmioty, również były ograniczone – 
miesięczna kwota mogła wynosić od 28 do 57 dolarów, w zależności od wieku 
gracza. 

A już w sierpniu 2021 r. różne źródła, w tym „Reuters“, jedna z największych 
agencji informacyjnych, donosiły, że w Chinach obowiązują nowe zasady, 
które pozwalają młodym osobom poniżej 18 roku życia grać tylko 3 godziny 
tygodniowo, aby opanować pandemię uzależnień od gier. 

Chiny są największym rynkiem gier wideo i od wielu lat rząd kraju wyraża 
zaniepokojenie uzależnieniem młodych ludzi od gier. Powstały ośrodki leczenia dla 
osób z zaburzeniami spowodowanymi graniem w gry. 

Badanie  „EU kids online 2020“ w 19 krajach wykazało, że oprócz innych cyfrowych 
rozrywek, takich jak oglądanie filmów, gry online są powszechną codzienną 
rozrywką dla dzieci w wieku 9-16 lat w wielu krajach (od 27 procent na Słowacji do 
71 procent na Litwie).

W 2018 r. przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia, prezentując 
zaktualizowaną międzynarodową klasyfikację chorób, która obejmuje zaburzenia 
związane z grami, wskazali, że gry wideo mogą być tak samo uzależniające jak 
kokaina czy hazard.

Gry wideo 

Napastowanie seksualne, molestowanie, pornografia 
„zemsty”, seksting 

GLOSARIUSZ

Molestowanie seksualne – niechciane obraźliwe, werbalne, pisemne lub 
fizycznie wyrażone zachowanie o charakterze seksualnym, gdy takie zachowanie 
jest motywowane celem lub skutkiem naruszającym godność jednostki, w 
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szczególności przez stworzenie zastraszającego, wrogiego, poniżającego lub 
obraźliwego środowiska. Według różnych badań molestowanie seksualne dotyka 
do 80 procent kobiet i do 40 procent mężczyzn. 

Molestowanie seksualne w internecie nazywa się cybermolestowaniem 
seksualnym (ang. Cyberharassment). Takie molestowanie może przybierać 
różne formy - od niedopuszczalnych, niechcianych zachowań o charakterze 
jednoznacznie seksualnym (takich jak nagabywanie seksualne, wysyłanie 
wiadomości o charakterze jednoznacznie seksualnym, pornografia, obrazki 
erotyczne) po bardziej subtelne, ale wciąż krzywdzące lub poniżające 
działania (akty seksistowskie żarty, komentarze na temat wyglądu lub figury). 
Molestowanie seksualne staje się prześladowaniem, jeśli ofiara ciągle jest 
niepokojona, zastraszana czy szantażowana. 

Pokazywanie materiałów pornograficznych bez zgody partnera, nazywane 
również wykorzystywaniem online lub pornografią „zemsty” (ang. porn revenge), 
obejmuje rozpowszechnianie w internecie zdjęć lub filmów o charakterze 
seksualnym. Często robi to były partner, który otrzymał zdjęcia lub filmy podczas 
poprzedniego związku i który stara się publicznie zawstydzić i upokorzyć ofiarę, 
tym samym mszcząc się za zerwany związek..

Seksting (ang. sexting) – jest to połączenie angielskich słów „sex” i „texting”. 
Seksting — wysyłanie lub odbieranie wiadomości o charakterze jednoznacznie 
seksualnym, zdjęć roznegliżowanych lub nagich ciał oraz filmów wideo przy użyciu 
dowolnej technologii cyfrowej, Młodzież zna znaczenie tego słowa, ale częściej 
między sobą używają słowa „nude”. Treść jest zwykle tworzona i przeznaczona 
dla konkretnej osoby, której się ufa, ale zdarza się też, że treść jest szerzej 
udostępniana bez zgody. Seksting jest często kojarzony z nastolatkami, ale 
czasami zdarza się wśród dzieci, które jeszcze nie wkroczyły w wiek nastoletni.

KILKA FAKTÓW

• Jedno na 4 dzieci ,biorących udział w badaniu miało nieprzyjemne 
doświadczenie seksualne online z dorosłymi w mediach społecznościowych. 
Prawie 1 na 3 dziewczynki otrzymała prośbę osoby dorosłej o przesłanie 
nagich zdjęć, gdy 1 na 6 dziewczynek w wieku 9-12 lat wchodziła w interakcje 
seksualne z dorosłymi na platformach mediów społecznościowych. Ogólnie 
rzecz biorąc, co drugi respondent (48%) twierdził, że był zmuszony czuć się 
niekomfortowo, nieswojo, doświadczył znęcania się lub doszło do interakcji 
seksualnej w internecie. Prawie 40 procent osób w wieku od 13 do 17 lat 
stwierdziło, że „to normalne, że osoba w moim wieku udostępnia nagie zdjęcia 
rówieśnikom“.

• 83 procent dzieci nie mówi dorosłym, którym ufają, o przemocy, z jaką 
spotykają się w internecie. W przypadkach, gdy dzieci otrzymują niechciane 
zdjęcia nagich części ciała od dorosłych, odsetek ten wzrasta jeszcze bardziej: 
94 procent nie powiedziało o tym zaufanej osobie dorosłej (chociaż 33 procent 
wcześniej myślało, że tak by zrobiło).

• 27 procent chłopców w wieku od 9 do 12 lat korzysta z aplikacji randkowych 
dla dorosłych, w których często padają ofiarą molestowania seksualnego 
dorosłych. To pokazuje, że dzieci mogą łatwo obejść proste procedury 
bezpieczeństwa i ograniczenia wiekowe stosowane przez platformy.
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Na Litwie, podobnie jak na całym świecie, ludzie w każdym wieku codziennie 
korzystają z internetu. Z danych Departamentu Statystyki za I kwartał 2021 r. 
wynika, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy z internetu korzystało 86,9 procent 
populacji w wieku 16-74 lata. Odpowiednio w grupie wiekowej 16-24 lata z 
internetu korzystało 100 procent Zaobserwowano, że 96,3 procent populacji w tej 
ostatniej grupie wiekowej korzysta z internetu za pośrednictwem znajdujących się 
w pobliżu smartfonów lub telefonów komórkowych. 

Badania prowadzone na Litwie odzwierciedlają niepokojącą sytuację 
obserwowaną na całym świecie – czas spędzany przez dzieci i młodzież w sieci 
rośnie, zwłaszcza podczas pandemii. 

Zimą 2021 r. sytuacja związana ze zdrowiem psychicznym i fizycznym dzieci 
i młodzieży gwałtownie się pogorszyła, na co duży wpływ miał znaczny 
wzrost wykorzystania technologii podczas kwarantanny – wynika z badań 
przeprowadzonych przez naukowców Uniwersytetu Wileńskiego (www.
mediavaikai.lt):

• Średnia długość przebywania przed ekranami dzieci w wieku 6-14 lat wynosi 7 
godz. w dzień roboczy i 5 godz. w dni wolne.

• W dni powszednie dzieci w wieku 6-14 lat przebywają średnio ponad 3,5 
godz. - w celach edukacyjnych i prawie 3,5 godz. - dla rozrywki lub spędzania 
wolnego czasu.

• Obecnie połowa dzieci w wieku 6-14 lat (51 procent) ma mniejsze lub większe 
problemy emocjonalne i behawioralne.

• Odsetek dzieci z poważnymi problemami emocjonalnymi i behawioralnymi 
podwoił się w okresie zimowym (z 8 do 17 procent), a nawet przekroczył 
odsetek związany z kwarantanną zeszłej wiosny (15 procent).

• Kompulsywne korzystanie z internetu (wskazujące na ryzyko uzależnienia od 
internetu) znacząco wzrosło (z 34,4 do 41,4 punktu).

• Gorsze samopoczucie emocjonalne, ryzyko nadwagi i objawów somatycznych 
u dzieci wiąże się z dłuższym okresem użytkowania technologii.

Kontekst w Litwie Litewscy badacze odkryli również, że ponad jedna trzecia litewskich studentów 
doświadczyła objawów lęku i depresji podczas pandemii, a prawie połowa z nich 
twierdzi, że doświadczyła wyraźnych objawów problematycznego używania 
internetu (PUI). PUI to czynność online, która staje się nawykiem, tj. rodzajem 
uzależnienia, które może być niezwykle trudne do zakończenia. Może to być 
niekontrolowane przeglądanie stron internetowych, gry wideo, hazard, oglądanie 
pornografii, stałe kontakty w sieciach społecznościowych lub inne czynności, 
gdy są one traktowane priorytetowo, coraz więcej czasu spędza się w internecie, 
co negatywnie wpływa to na życie codzienne, relacje, działalność naukową i 
zawodową.

Jeśli sen zamieniany jest na bycie online, jeśli ktoś próbuje ukryć, ile czasu spędza 
w internecie, jeśli czuje się spięty, zdenerwowany brakiem możliwości korzystania 
z internetu, zaniedbuje się prace domowe, jeśli ludzie wokół narzekają na ilość 
czasu spędzanego online przez tę osobę, i jeśli jest zły nastrój czy nerwowość 
znikają po podłączeniu się do internetu, to oznacza, że   dana osoba odczuwa 
objawy problematycznego używania internetu.  

76 procent ankietowanych stwierdziło, że ilość czasu spędzonego na korzystaniu z 
internetu podczas pandemii była dłuższa niż ilość czasu spędzonego online przed 
pandemią. Studenci, którzy tak twierdzili, mieli silniejsze objawy lęku i depresji. 

Tak więc mówienie o odpowiedniej higienie cyfrowej – znaczeniu samoregulacji – 
w celu kontrolowania wolnego czasu spędzanego w internecie, jest bardzo ważne, 
szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży. 

Rodziny, placówki edukacyjne, wszyscy dorośli – musimy zadbać o to, aby dzieci 
i młodzież wiedziały, do kogo zwrócić się o pomoc w delikatnej lub niepokojącej 
sytuacji związanej z wykorzystaniem technologii. Należy zachęcić do rozmowy 
o swoich uczuciach i kłopotach, kontaktu z zaufaną osobą dorosłą, która może 
nie ma tak dużego doświadczenia w cyfrowym świecie, ale doświadczenie 
życiowe pozwoli takiej osobie znieść kłopoty młodego człowieka i pomóc mu je 
rozwiązać. Ważne jest aby przypomnieć, że pomocy można szukać kontaktując się 
z „Infolinią dla dzieci” (tel. 116 111), „Infolinią dla młodzieży“ (tel. 8 800 28888), 
www.pagalbasau.lt, a zgłosić nieodpowiednie treści (znęcanie się, pornografia, 
przemoc, podżeganie do konfliktów rasowych lub etnicznych) można na stronie 
www.svarusinternetas.lt.  
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W filmie ustami bohaterów opowiadane jedna po drugiej są trzy historie. 

ZACHY (Lukas) – 12-letni nastolatek, który nakręca filmiki na platformę Youtube, 
posiada 138 tyś. subskrybentów-obserwujących. Filmuje swoje codzienne życie, 
opowiada historie, sam uczy się montować filmy i szybko się doskonali. Zachy 
otrzymuje duże wsparcie od swoich obserwujących, ale w komentarzach często 
spotyka się również z obraźliwą mową nienawiści. Mama wspiera hobby chłopca, 
choć nie ujawnia tego, że negatywne komentarze bardzo ją martwią, podobnie 
jak ojca, który martwi się młodym wiekiem Lukasa i wyzwaniami, które go 
otaczają. Bliższe sercu ojca jest nagrywanie przyrody i do tego zachęcał Lukasa w 
dzieciństwie,  nawet kupił mu małą kamerę wideo, lecz Lukas zamiast nagrywania 
kaczek i motylków wybrał inną drogę. Chociaż zaniepokojony, ojciec mówi, że 
każde dziecko musi mieć możliwość robienia tego, co chce, a rodzice nie mogą 
dyktować. 

Popularnością chłopca interesują się także przedstawiciele biznesu – dziecko 
otrzymuje propozycje reklamowania towarów lub produktów. Czasami te oferty 
przekraczają miesięczne zarobki jego mamy. Mimo to chłopiec ma wątpliwości, 
czy reklamować przedmiot, którego tak naprawdę nie używa?

OSKAR  – pasjonat gier wideo, to hobby pomogło mu zaprzyjaźnić się z innymi 
chłopcami w klasie. Nie może grać w poniedziałki, ponieważ chodzi na zajęcia. 
Tata i mama martwią się, że Oskar tak dużo czasu spędza na graniu w gry online. 

W wieku 13 lat Oskar otrzymuje swój własny komputer i wyjeżdża na obóz 
komputerowy, gdzie spotykają się miłośnicy gier wideo i rozmawiają o urokach 
swojego hobby. Prowadzący obóz - długoletni gracze, a uczestnicy to pasjonaci, 
którzy lubią nie tylko grać, ale także programować, potrafiący naprawiać 
komputery. 

Pewnego dnia wszyscy wybierają się na wyprawę i wydaje się, że wczasowiczom 
nie jest łatwo wędrować. Czeka ich niesamowite przeżycie – możliwość 
wspólnego grania przez całą noc w gry wideo – podczas zabawy mogą jeść chipsy 
ziemniaczane, pić słodkie napoje gazowane… Według jednego z kierowników 
obozu, gry komputerowe stały się popularne jeszcze w latach 90. XX wieku. Co 

Opis filmu: sprawia, że   są atrakcyjne? Kilka tysięcy uczestników może grać jednocześnie, 
mogą się komunikować z graczami z dowolnego miejsca na świecie niemal 
jednocześnie, a status gracza rośnie wraz ze zdobywanym doświadczeniem. Jeśli 
chodzi o uzależnienie, kierownicy obozu uważają, że grać można/powinno się do 
momentu, dopóki nie koliduje to z wykonywaniem zadań i obowiązków w ciągu 
dnia.

NIKOLA – piętnastolatka uczęszczająca do szkoły weterynaryjnej. Po otrzymaniu 
wiadomości na platformie Facebook od nieznanego faceta, odpowiada mu – w 
końcu większość jej rówieśniczek ma już chłopaków… Po tym jak się poznali i 
rozpoczęli korespondencję online, później spotykają się i wydaje się, że podobają 
się sobie. Chłopak czuje, że Nikola jest niedoświadczona, namawia ją, żeby się 
zbliżyli do siebie, a potem zaczyna prosić ją o zdjęcia. Nikola czuje się zakochana, 
ufa swojemu chłopakowi i udostępnia niektóre ze swoich zdjęć. Później chłopak 
prosi o bardziej intymne zdjęcia. Dziewczyna odmawia wysłania takich zdjęć. 

Że coś jest nie tak, dziewczyna zaczyna się orientować na spotkaniu ze 
znajomymi. Kiedy wraca do domu, na Facebook’u dostaje wiadomości – z kim 
Ty tam się przespałaś? Postanawia zakończyć związek, ale chłopak grozi, że 
udostępni zdjęcia Nikoli jej znajomym i upubliczni je w internecie.  Potrzeba było 
jeszcze kilku gróźb o upublicznieniu zdjęcia i choć bardzo się bała, w końcu dzieli 
się swoimi zmartwieniami i przykrymi doświadczeniami z mamą i zgłasza na 
policję.  

Wstęp przed filmem

„Children online” to część Festiwalu „Niewygodne Kino”. Festiwal poprzez 
filmy dokumentalne opowiada o prawach człowieka i trudnych sytuacjach, 
z jakimi może się spotkać każdy młody człowiek. Należy podkreślić, że ten 
film może wywoływać różne uczucia, emocje, myśli lub pytania, dlatego 
wyjaśnij uczestnikom, że po każdej historii będą mieli trzy minuty na zapisanie 
najważniejszych odczuć na rozdanych kartkach, z których później będą mogli 
skorzystać przy omawianiu filmu.

Projekcja filmu

Podczas oglądania filmu zatrzymaj się na 3 minuty po każdej historii i poproś 
uczestników, aby odpowiedzieli na pytania, które widzą na rozdanych kartkach.
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Warto zwrócić uwagę na kilka aspektów filmu:

Pytania lub zadania dla dzieci/młodzieży

Omówienie filmu

5:39 – fajnie, gdy fani na ulicy rozpoznają, podchodzą, mówią, że podoba im się 
to, co robisz, gdy chcą zrobić razem zdjęcie, ale często podążają za Tobą do domu 
(zwrócić uwagę na: znaczenie prywatności, cenę popularności). 

9:19 – każdy powinien móc publikować swoje treści online, jeśli uważa, że   są one 
dobre (zwrócić uwagę na: dokąd takie podejście może prowadzić? Do przemyślenia.)

25:18 – niezdrowe jedzenie: zjada chipsy ziemniaczane podczas gry (zwrócić uwagę: 
co je i że je sam, choć przy stole są inni znajomi). 

31:22 – zmęczenie fizyczne, wytrzymałość: wędrówka (zwróć uwagę, że Oskar idzie 
samotnie (trochę z dala) w tej wędrówce w naturze - dlaczego reżyser pokazuje to w 
ten sposób?).

Przed filmem uczestnicy otrzymują arkusze - załącznik nr 1 oraz są 
poinformowani, że te arkusze powinny znajdować się obok przez cały czas 
projekcji filmu, ponieważ film będzie kilkakrotnie zatrzymywany na kilka minut, 
aby umożliwić uczestnikom zaznaczenie ważnych myśli, uczuć lub pytań, a po 
zakończeniu projekcji, uczestnicy zostaną zaproszeni do omówienia tego, co 
napisali. 

Po zakończeniu projekcji filmu i po omówieniu wrażeń w ogólnym gronie, 
uczestnicy są dzieleni na grupy 4-5 osobowe i dla każdej z grup rozdawane są 
arkusze, załącznik nr 2 (pytania do dyskusji) oraz załącznik nr 3 - w celu zapisania 
opartych na konsensusie zaleceń dla przyszłych pokoleń.

Po zakończeniu filmu zaproś uczestników do wspólnego kręgu. Porozmawiajcie 
o tym, jakie odczucia pojawiają się po obejrzeniu filmu i rozpocznijcie dyskusję 
w oparciu o pytania zawarte w Załączniku nr 1 i odpowiedzi uczestników. Możesz 
zacząć od siebie, weź piłeczkę i opowiedz o swoich wrażeniach, a następnie 
rzucić piłeczkę uczestnikowi, który jest wyraża chęć dzielenia się swoimi 
przemyśleniami. 

Pytania w arkuszach mają charakter rekomendacyjny, ważne jest, aby wziąć pod 
uwagę nastrój, dynamikę grupy i poprowadzić dyskusję na te tematy, na które 
sami uczestnicy mają ochotę zwrócić większą uwagę. 

Możesz nadać kierunek dyskusji, zadając dodatkowe pytania, na przykład, 
dlaczego pojawiły się właśnie te uczucia? Które momenty filmu / czy 
spostrzeżenia innych uczestników spowodowały te uczucia? Czy potrafisz sobie 
wyobrazić takie sytuacje wśród kolegów z klasy? Który i dlaczego właśnie ten 
moment filmu była najbardziej zaskakujący?

Zaproś uczestników do dzielenia się swoimi wrażeniami, zadawania niewygodnych 
pytań i tematów oraz wspólnego szukania odpowiedzi. 

33:39 – przedstawiono, że brutalne gry to też rozrywka, nie ma w tym nic złego, 
a dzieci rozumieją, że to nie jest rzeczywistość (zwrócić uwagę: istnieją badania 
pokazujące, że brutalne gry zwiększają tolerancję na agresję, zastraszanie. 

41:13 – im więcej o tym będę mówiła, tym będzie lepiej – mówi płacząc Nikola – 
dlaczego? Co ona ma na myśli?

46:57 – nie powiedziała mamie, bo nie chciała jej skrzywdzić (zwrócić uwagę: 
dorośli mają więcej doświadczeń życiowych, aby znosić / rozwiązywać takie 
wyzwania). 

Rada dla prowadzących/nauczycieli 

Podczas dyskusji, gdy uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami, uczuciami, 
przemyśleniami, możesz udostępnić przedstawione w tej metodyce kontekstowe 
fakty, wyniki badań i wskazać, gdzie szukać pomocy w obliczu takich lub 
podobnych wyzwań.  
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I. Myśli, które pojawiły się podczas słuchania bohatera:

1. ....................................................................................................................

2. ....................................................................................................................

3. ....................................................................................................................

II. Uczucia, które pojawiły się podczas słuchania bohatera:

1. ....................................................................................................................

2. ....................................................................................................................

3. ....................................................................................................................

III. Być może historie bohaterów przypomną historie, które słyszałeś lub 
przeżyłeś, którymi mógłbyś się podzielić po zakończeniu filmu (zanotuj słowa 
kluczowe przypomnianej historii, aby po zakończeniu filmu łatwiej było 
przypomnieć towarzyszące temu myśli)

1. ....................................................................................................................

2. ....................................................................................................................

3. ....................................................................................................................

IV. Najbardziej zaskoczyło mnie w tym filmie:

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

ZACHY (Lukas)

1. Co sprawia, że   Zachy jest tak popularny?

2. Gdybyś był popularny, jakie jest prawdopodobieństwo, że zareklamujesz 
produkt, którego nie używasz? Ile prywatności oddałabyś za popularność?

3. Na ile jest to (nie)bezpiecznie, że Zachy filmuje całe swoje otoczenie, dom, 
drogi, dokąd idzie?

4. Jakie umiejętności zyskuje Zachy dzięki swojemu hobby? 

5. Jakie są potencjalne korzyści i szkody wynikające z „vlogowania”? 

OSKAR

1. Na jakie ważne czynności pozostaje bardzo mało (lub wcale) czasu, gdy gramy 
5-6 godzin lub więcej dziennie? 

2. Jakie są konsekwencje nawyku grania wieczorem, przed snem i jedzenia 
czipsów w trakcie gry, picia słodkich napojów? 

3. Jakie umiejętności zdobywa Oscar podczas gry?

4. Jakie są zagrożenia związane z grami o wysokim poziomie okrucieństwa?

5. Jak można ocenić decyzję chińskiego rządu o wprowadzeniu prawa, które 
pozwala młodym ludziom poniżej 18 roku życia grać tylko przez 3 godziny w 
tygodniu, aby kontrolować „pandemię” uzależnienia od gier. (Reuters)

NIKOLA 

1. Jakie uczucia skłoniły dziewczynę do udostępnienia swoich zdjęć i jakie uczucia 
by ją od tego powstrzymały?

2. Czy realne jest zapomnienie o doświadczeniu, jakie miała Nikola?

3. Dlaczego pies pomógł jej zapomnieć i kto może pomóc, jeśli psa nie ma? 

4. Dlaczego tylko 1 dziewczyna na 50 powiedziała rodzicom o swoim przeżyciu? 
Dlaczego ważne jest, aby porozmawiać z zaufaną osobą dorosłą o tym, co się 
stało?

5. Jakie umiejętności behawioralne online są potrzebne, aby zminimalizować 
zakres takich przeżyć?

Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Pytania do dyskusji grupowej (15 min.)
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Załącznik nr 3 Zalecenia dla przyszłych pokoleń (5 min.) KONIEC. Omówienie i podsumowanie. 

 Na podstawie omówienia w swojej grupie pytań z załącznika nr 2, sporządź listę 
zaleceń dla przyszłych pokoleń: co, zdaniem Twojej grupy, jest ważne i należy 
przekazać młodszemu pokoleniu, aby ich doświadczenia w internecie były jak 
najlepsze:

1. ….…..............................................................................................................
......................................….…............................................................................

2. ….…..............................................................................................................
......................................….…............................................................................

3. ….…..............................................................................................................
......................................….…............................................................................

4. ….…..............................................................................................................
......................................….…............................................................................

5. ….…..............................................................................................................
......................................….…............................................................................ 

Możesz rozszerzyć lub skrócić listę według własnego uznania.

Przedstaw listę jednej grupie uczniów pracujących obok i wysłuchaj ich zaleceń 
(10 min.).

Kilka pytań do zastanowienia – czego się nauczyliśmy? Jak się czujesz po 
zajęciach? Czego się nauczyliśmy? Co dobrze byłoby zmienić, jeśli chodzi o 
obecne cyfrowe nawyki wszystkich użytkowników związane z korzystaniem z 
internetu? Co warto przekazać przyszłym pokoleniom, aby ich doświadczenie 
z internetem było wspaniałe? Jakie trudności, związane ze skomplikowanym 
doświadczeniem w internecie, warto omówić z zaufaną osobą dorosłą lub dobrym 
przyjacielem?

Więcej informacji

• https://e-etika.lt/ 

• https://www.mediavaikai.lt/ 

• https://pagalbasau.lt/priklausomybes/priklausomybe-nuo-interneto/ 

• Vaikų linija (vaikulinija.lt)

• Jaunimo linija

• www.pvc.lt

• Childnet — Online safety for young people

• Common Sense

• Information, Advice and Support to Keep Children Safe 
Online(internetmatters.org)

• Center for Humane Technology

Materiał badawczy wykorzystany w opracowaniu metodyki:

 • Materiał, 28 stycznia 2021 r. opublikowany w „Frontiers in 
Psychiatry”, artykuł: „Impulsivity Mediates Associations between Problematic 
Internet Use, Anxiety and Depressive Symptoms in Students: A Cross-sectional 
COVID-19 Study“. Badania naukowe są wspierane przez Litewską Radę Naukową i 
stanowią część dorobku naukowego działania COST (ang. European Cooperation 
in Science and Technology) CA16207 „Europejska sieć problematycznego 
używania internetu”.
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 • Edukacja zdalna dzieci podczas pandemii Covid-19: zagrożenia 
i szanse z perspektywy ekosystemu: E-VAIKAI (finansowane przez LMTLT - 
Litewską Radę Naukową, nr umowy S-COV20-11), czerwiec - grudzień 2020 r. 
Naukowcy Wydziału Filozofii (Instytut Psychologii, Instytut Socjologii i Pracy 
Socjalnej, Instytut Nauk o Wychowaniu) oraz Wydziału Medycyny (Klinika Chorób 
Dziecięcych).

 • Długofalowy wpływ ekranów na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci 
(finansowane przez VSSF - Fundusz Promocji Zdrowia Publicznego, umowa Nr 
(1.80 E) SU-2498), grudzień 2020 r. – listopad 2022 r.; Naukowcy, psycholodzy i 
pediatrzy Wydziału Filozofii (Instytut Psychologii) oraz Wydziału Medycyny (Klinika 
Chorób Dziecięcych) Uniwersytetu Wileńskiego. 

Narzędzie metodyczne przygotował/-a (zawód / zajmowane stanowisko + imię i nazwisko)

Rasa Jauniškienė i Renata Gaudinskaitė, założycielki Centrum Etyki Cyfrowej, www.e-etika.lt


